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Betopaint

PRODUKTBESKRIVNING
Colorex Betopaint är en helmatt, vattenburen, mycket diffusionsöppen färg för mineraliska
underlag, exempelvis putsade fasader, grund¬murar och socklar utomhus. Färgen är också
lämplig för väggar och tak inomhus, som är utsatta för fukt, exempelvis källarutrymmen.
Betopaint är högtäckande, vilket sparar antalet färgskikt, och mycket diffusionsöppen vilket
gör att färgen speciellt i system med Betoprime, driver ut fukt ur underlaget.
Diffussionsöppenheten, där färgen inte bara släpper igenom fukt utan även salter, innebär
att risken för avflagning minimeras. Vid nyproducerade mineraliska ytor, även prefab-ytor,
innebär diffusionsöppenheten att den naturliga kalkutfällningen (karbonatiseringen) kan gå
genom färgfilmen och ibland uppträda som kalkfläckar på ytan. Ett fenomen som försvinner
efter ett par säsonger. Betopaint innehåller biociderna IPBC, OIT och Diuron som skyddar
färgfilmen mot mögel och alger. Betopaint ingår i Colorex Mix brytsystem.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utom-/Inomhus
Bindemedel Styrenakrylat
Volymtorrhalt 42%
Vikttorrhalt 63%
Densitet 1,59 kg/l
Glans 3 (helmatt)
Tvättbarhet Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 4–6 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr 1 h
Övermålningsbar 2–4 h
Genomtorr 24 h
Kulör Vit
Brandfarlighet Ej brandfarlig
VOC-kategori (Kat A/c): 40 g/l (2010)
Ångdiffusion (V) 230 g/(m2·d) - Klass V1, hög
Ångdiffusion (sd) 0,09 meter
Vattenpermeabilitet 0.12 kg/(m²·h0.5) - Klass W2, medium
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ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Rums- och
yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast, fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.
Borsta eller skrapa bort lös, gammal puts och kalk. Kontrollera genom att knacka på ytan att
tidigare behandling har god förankring till underlaget. Tvätta tidigare målade ytor med
målartvätt och skölj med vatten. Nya mineraliska underlag, som puts- och betongytor 
grundas alltid med Betoprime. Kom ihåg att skydda omkringliggande ytor ordentligt innan du
börjar måla.

Målning
Måla 1–2 gånger med roller, pensel eller – efter lätt förtunning – med spruta. Måla inte fler
skikt än vad som behövs för full täckning då detta påverkar färgens diffussionsöppenhet
negativt. Hög torrhalt ger färgen bra täckförmåga.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och
förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas
till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.
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